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akikért
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A 23. zsoltár — Indián nyelven

A nagy Atya a pásztorunk, nála nincs hiányunk semmiben. Egy kötelet dob felém, aminek szeretet a neve;
odahúz engem, ahol zöld legelő van, és vizekhez, ahol
nem fenyeget veszedelem. Ott eledelem van, és békés
nyugalmam. A szívem időnként ugyan nagyon gyenge,
és csökken a bátorságom, de Ő ismét felemel, és jó útra
Átod, vezet.
megáldja
Ő könnyes
vetésed,
Csodálatos
az Ő neve.
Makovei Jánosné, Flórika
Egy
napon
—
ez
lehet
hamar vagy később, vagy még
(Kétegyháza-Békés)
egészen messze a jövőben — olyan helyre vezet majd,
Trippon Mihályné, Marika amely hegyekkel van körülvéve. Sötét van ott, de nem
fogok ellenszegülni. Félni sem fogok, mert ott a hegyek
(Kétegyháza)
között a nagy pásztorral találkozom, és megszűnik életem éhsége.
Hotya Péter
Sokszor korbácsot készít szeretetének köteléből; utána
(Kétegyháza - Elek)
azonban ad nekem egy botot, amire támaszkodhatom.
Mindenféle eledellel terít nekem asztalt. Kezét a fejemre
Nagyné Fábián Évikéért
teszi, és minden fáradtságom eltűnik.
(Nagy Miklós lelkipásztor testvér
Serlegemet csordulásig tölti meg.
feleségéért.)
Amit mondok nektek, igaz, nem hazudok. Az utak, ame(Sűlysáp)
lyek messze előttem vannak, életem végéig biztos ösvényeim lesznek. És utána vár rám az élet a „nagy sátorNe feledkezzünk meg róluk!
ban”; ott lesz az én helyem a Pásztor mellett — örökké.

Kilenc dolog — amiért rendszeresen imádkozzunk:
1. Egyházunk helyzetéért, megújulásáért ebben a kialakult új helyzetben!
2. Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. Gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért.
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. A Torontói (Kanada) „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezetért;
lelkipásztoráért, Németi Zsoltért; kedves feleségéért, Izabellért; és kisgyermekükért, Sámuelért.
6. A Nádudvari Pünkösdi Gyülekezetért, Juhász Sándor gyülekezetvezető
testvérért, kedves feleségéért Irénkéért és gyermekeikért..
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünk teljes felépüléséért, és idős napjai áldásáért.
A GYÜLEKEZET MÁJUSI VEZÉRIGÉJE:
„…amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az
eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16, 13.)
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János 16, 5-8.
„… most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és
közületek senki sem kérdezi tőlem: Hova mégy?
Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a
szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig
elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön,
leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság
és mi az ítélet.”

Minden Vasárnap délelő
délelőtt 9,45 órakor Istentisztelet.
Min
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyermekek
gyermekekkel!
Apostolok Cselekedetei 1, 4-9.
„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből,
hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel
keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.” Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: „Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot
Izráelnek?” Így válaszolt: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön
hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és
Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezt mondta, szemük láttára
felemeltetett, és felhő takarta el Őt a szemük elől.”

